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1. Участващи 

Име Длъжност Организация 

Валентина Васлиьонова Координатор на проекта 

заместник-председател 

ФНСЗ - България 

Салваторе Спарацио  АЛПА - Италия 

Светла Василева Председател ФНСЗ - България 

Жан-Пиер Каплуш  Réseau Projectives  

Кире Стояновски Председател на СО Пеладоня/ АГРО Синдикат 

Саша Атанасовска Член на УС на СО Сокотаб/ АГРО Синдикат 

Веле Каревски Председател на СО Сокотаб/ АГРО Синдикат 

Слободан Дзоник Регионален 

представител Гевгелия 

АГРО Синдикат 

Георги Мачуковалиев Председател на СО Сточарство/ АГРО Синдикат 

Живко Наумовски Председател на СО Суислион Агроплод/ АГРО Синдикат 

Миряна Стефановска Член на УС на СО Суислион Агроплод/ АГРО Синдикат 

Валентина Михайловска Член на УС на СО Бучен Кожак/ АГРО Синдикат 

Мая Траяновска Член на УС на СО Бучен Кожак/ АГРО Синдикат 

Спаско Акимов Председател на СО Повадарие/ АГРО Синдикат 

Орданче Ангелов Член на УС на СО Повадарие/ АГРО Синдикат 

Ружди Амзовски Член на УС на СО Суислион Агроплод/ АГРО Синдикат 

Ацо Киряс Председател на СО Стрезево/ АГРО Синдикат 

Ана Жордева Председател на СО Злетовица/ АГРО Синдикат 

Ангел Димитров Председател Организация на работодателите в 

Македония 

Белинда Николовска Генерален секретар Организация на работодателите в 

Македония 

Светлана Антик Координатор Организация на работодателите в 

Македония 



Злате Поповски  Организация на работодателите в 

Македония 

Кочо Бошковски Председател на СО Жито Лукс/ АГРО Синдикат 

Живко Даневски Председател АГРО Синдикат 

Рада Безовска Генерален секретар АГРО Синдикат 

Любомир Митев Правен консултант АГРО Синдикат 

Мария Николовска Технически секретар АГРО Синдикат 

 

2. Място на срещата 

Сграда: Хотел Континентал, Скопие 

Конферентна зала: Continental Club 

3. Стартиране на срещата 

Стартиране на програма: 09:00ч. 

Начало: 09:00ч. 

4. Дневен ред 

09.00 - 09.30 

 Посрещане на участници и експерти 

Срещата започна с посрещане на участниците и експертите от домакинът, Живко 

Даневски, председател на АГРО Синдикат Македония, което беше последвано от 

въвеждане на участниците и експертите. 

09.30-10.15ч. 

 Валентина Васильонова, координатор на проекта, заместник-председател 

на ФНСЗ България 

 Въведение в проекта и целта на семинара 

Валентина Васильонова, координатор на проекта и заместник-председател на ФНСЗ 

представи проекта и целите на семинара. Тя подчерта значението на процеса на 

информиране и консултиране на работещите и служителите, и че този процес  трябва 

да бъде подобрен и разширен чрез прилагането му в националното законодателство. 

Според нея, тази тема не е достатъчно позната използвана в сектор Земеделие, 

затова е необходимо обединяване на усилията на партньорите в сектора, надявайки 

се, че  този съвместен проект ще бъде от полза на социалните партньори - 

синдикатите и работодателите от страните-партньорки България, Македония и 

Румъния – и ще подобри двустранния социален диалог по въпросите на 

информирането и консултирането и като цяло. Една от най-важните точки по този 



проект е да се съберат опита и добрите практики в старите държави-членки на ЕС от 

експерти, които са поканени от трите страни партньорки, с цел насърчаване на 

участието на работниците и служителите и съвместно да излезе с иновативни решения 

за участие на работниците и служителите. В резултат на това, условията на труд на 

служителите и работниците в селскостопанския сектор следва да бъдат подобрени. 

Този проект ще помогне да се информират много хора, с цел насърчаване на дейности 

и механизми за ИиК и участие на работещите в селското стопанство. 

10.15 - 10.35ч. 

 Жан-Пиер Клапуш, Reseau Projectives 

 Въпросник за повишаване на ИиК на ниво сектор селското стопанство в 
Македония 

Жан-Пиер Каплуш от Reseau Projectives, обясни целта и съдържанието на 

въпросниците за събиране на информация за настоящото състояние на 

информирането и консултирането в селското стопансктво. За по-добро разбиране, той 

заяви, че директивата за ИиК не е просто директива, а революция сама по себе си в 

социалната сфера, тъй като тя дава възможност за по-голямо участие на работниците 

и служителите в процесите на вземане на решения. Той заяви, че на равнището на ЕС 

всички процеси ще бъде неефективни, ако информацията се предава твърде късно на 

национално ниво. Това, което този проект трябва да постигне е прилагане на 

подходяща система, която да позволи инфоррмирането и консултирането да бъде на 

разположение във всички работни среди/предприятия. Той подчерта, че въпросниците, 

коита са на разположение на участниците ще бъдат анализирани, за да се види 

реалната картина на положението с информирането и консултирането в сектор 

Земеделие в Македония.  

10.35 - 11.20ч. 

 Живко Даневски, президент на АГРО Синдикат 

 Европейска Директива 2002/14/ЕО - Въведение - как е транспонирана в 
македонското законодателство? 

 Законът за трудово-правните отношения в Македония - ефекти и 
ефективност 

 Преглед на македонският социален диалог в областта на селското 
стопанство 

Живко Даневски говори за степента на прилагане на директивата по информиране и 

консултиране в македонското законодателство, като сподели с участниците 

загрижеността си по този въпрос и това, че той не се разглежда на високо ниво. Той 

направи  кратко представяне на дейността на АГРО-Синдикат, особено в 

селскостопанския сектор и подчерта, че сезонните работници са най-уязвимата 

категория работещи. Той сподели, че работодателите в Македония смятат, че 

служителите не трябва да бъдат информирани и консултирани. Обикновенните 

работници са информирани за фирмените процеси, когато те вече са завършени, без 

възможност за консултация или тяхното участие. Те са неми наблюдатели на 

ситуацията в техните компании.  „Ние нямаме изградени работнически съвети, въпреки 

че имаме закон за тях, но той ще влезе в сила, когато Македония стане член на ЕС. 

Ние, като синдикат провеждаме продължаващо обучение на нашите членовете по 



няколко теми, свързани със социалния диалог и отсега ще включим и ИиК в нашите 

бъдещи обучения. Социалният диалог в Македония се регулира, освен от Закона за 

трудово-правните отношения, също така и от общи колективни споразумения за 

частния сектор и браншови колективни трудови договори за работниците в селското 

стопанство и хранително-вкусовата промишленост, а също и в другите браншове, 

които са синдикално проявени.” Той заяви, че АГРО Синдикат постоянно се бори за 

запазване на работните места на своите членове, въпреки високото ниво на 

безработица в нашия сектор, особено в земеделието. Живко Даневски даде 

предложение част от Директивата да бъде приложена за избирането на представители 

в предприятието и да се включи в колективните трудови договори на всички нива и 

най-вече за Кодекса на труда. Ролята на този представител по ИиК, освен тази 

посочена в директивата трябва да бъде развита и обогатена според специфичните 

местни потребности и с подобен защитен статут и мандат, както в случая със 

представителя на синдикалната организация. 

11.20 - 11.50ч. - Кафе пауза 

11.50 - 12.20ч. - Анализ на настоящата ситуация на ИиК в областта на селското 

стопанство 

Участниците обсъждаха, дали и доколко са запознати с процеса на информиране и 

консултиране в селскостопанския сектор в Македония като цяло, както и на ниво 

предприятие, в което работят. Повечето от участниците, особено тези, идващи от по-

малки компании  заявиха, че достъпът до информация и нивото на информиране в 

техните компании е ниско. Те заявиха, че не разполагат с определен човек, избран за 

информиране и консултиране, както и че тази задача се извършва от представител на 

синдиката и информирането е най-вече по искане на синдиката. 

Един участник заяви, че по негово мнение ИиК е революция, особено в 

селскостопанския сектор. Ролята на Синдиката е да образова и обучава служителите, 

но в сътрудничество с компетентните министерства. Това значи стратегическо 

планиране и провеждане на междусекторен анализ в сектор земеделие. Синдикатът 

трябва да има своя собствена стратегия по информиране и консултиране и трябва да 

прилага системен подход по всички въпроси, свързани с прилагането на директивата в 

колективните трудови договори и в законодателството на национално ниво. 

12.20 - 13.10 – Салваторе Спарацио, АЛПА Италия - Кратък преглед на 

италианският двустранен Социален диалог в селското стопанство - ИиК в 

Италия:  

 Исторически и стратегически аспекти, в които споделят техния опит и 

добри практики. 

Системата на колективното договаряне в селскостопанския сектор в Италия, започна 

около 1960 г. със социален договор между земеделските производители и 

работодателите. В Италия законът не е регламентиран, колективното договаряне се 

регулира с взаимни териториални споразумения за развитие на селското стопанство 

по сектори. Европейската Директива 2002/14/ЕО се прилага от 2007 г., но тази 

директива има маргинална роля в колективните трудови договори. Няма ограничение 

по отношение на договори, сключени на териториално равнище. Настоящата 

директива не може да се прилага в селскостопанския сектор в Италия, тъй като 



прилагането на гореспоментата директива е приложима само в предприятия с най-

малко 50 служители. Основната слабост на практическото използване на тази 

директива, като цяло на национално ниво е, че тя е само формално разписана в 

колективните трудови договори, без някакви последващи действия. 

Селското стопанство е обхванато от национален колективен договор за селското 

стопанство и оранжериите, подписан на 01 януари 2010 г., с продължителност от 4 

години и регулира/засяга всички принципи на трудовите отношения. Съществува 

национална обсерватория, която има свои регионални центрове, и се занимава с 

мониторинг на пазара на труда, заетостта на младите хора, следи обучения, цената на 

труда, околната среда, здравеопазването и др. Съществуват още образователни 

центрове, наречени Агро - обучение, които представляват органи за професионално 

обучение с независим фонд на финансиране. В техните рамки съществуват и центрове 

за професионално обучение на земеделските производители и подпомагане на 

заетостта, както и на териториалните двустранни органи за балансиране на конфликти, 

свързани със заетостта. 

 

13.10 - 14.00 - Ангел Димитров, председател на организацията на работодателите 

в Македония.  

 Преглед на македонския двустранния социален диалог в селското 

стопанство и състоянието на информирането и консултирането на 

работниците от гледна точка на работодателите 

Разглеждайки социалния диалог в Македония, най-голямо внимание се отделя на по-

големите фирми и компаниите с чуждестранен капитал. Това е разбираемо, тъй като 

по-големите фирми, от една страна имат по-голям брой служители и следователно, 

трябва да се обърне повече внимание на взаимоотношения със служителите, а 

чуждестранните работодатели имат култур и опит на водене на социален диалог в 

своите страни. Работодателите на малки фирми не чувстват необходимостта от 

водене на социалния диалог, нито възнамеряват да станат членове на сдружението на 

работодателите, защото колективните трудови договори може да дадат по-големи 

права на тези работници от трудово-правните отношения, регулирани в трудовия закон 

(Кодекс на труда). 

Законът за трудовите отношения е правната рамка за функционирането на социалния 

диалог на двустранно и тристранно ниво в Македония. Законът определя правилата за 

формиране на организациите на работодателите и работниците (синдикати). Той 

осигурява основата за създаването на Икономически и социален съвет (ИСС). През 

август 2010 г. правителството и представителните на синдикатите (SSM-синдикати за 

частния сектор и KSS за публичният сектор) и единствената представителна 

организация на работодателите в Македония (ORM) е сключила споразумение за 

създаване на икономически и социален съвет. 

Според Димитров, успехът на работата на социалните партньори, се измерва с броя 

на приетите предложения и предложенията от страна на социалните партньори, 

приети с консенсус на ИСС, за да подобри условията на труд и да увеличи 

приложимостта на Кодекса на труда с изграждане и развитие на социалния диалог. 

Нейната същност изисква постепенно и упорито изграждане на капацитета на 

социалните партньори, но също така се наблюдава и нарастване на взаимното 

доверие. 



АГРО Синдикат и ORM сключват и подписват две браншови колективни споразумения - 

в тютюневата промишленост и селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост. Във всеки от тези договори страните са се споразумели за 

минималната работна заплата, която е по-висока от минималната работна заплата в 

национален мащаб. 

 По отношение на Директива 2002/14/ЕС, като обща рамка за информиране и 

консултиране на работниците и служителите в Европейския съюз, Димитров заяви, че 

тя е частично изпълнена в македонското законодателство. За да бъдем по-точни, тя е 

приложена и вградена в Общия колективен трудов договор за частния сектор и в 

браншовите колективни трудови договори -излизайки от заглавието - информиране и 

консултиране на работниците и служителите, в случая консултацията се определя като 

обмен на мнения и установяване на диалог между представителите на синдикатите, 

работниците и служителите и работодателя, в случаи, определени от закона и особено 

в икономически ситуации, решения, които водят до съществени промени в 

организацията на работа или в договорните задължения, в случай на прехвърляне на 

дружество или части от компанията, или когато работодателят възнамерява да 

извърши колективни уволнения. 

 

14:00 - 15:20ч. - Обяд 

 

15:20 - 16:10ч. - Светла Василева, председател на ФНСЗ България  

 Кратък преглед на българския двустраннен социален диалог в областта на 

селското стопанство - Информиране и консултиране в България, споделя 

своя опит и добри практики. 

Светла Василева посочи, че в България на браншово ниво, има тристранен социален 

диалог. Има два национално представителни синдикатв в сектор земеделие, които 

преговарят с Министерството на земеделието и с работодателите и на всеки 3 месеца 

обсъждат текущи въпроси в рамките на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество. 

Техният профсъюз – ФНСЗ -  има няколко колективни трудови договора на браншово и 

на фирмено ниво. В колективните трудови договори, наред с други важни трудови 

въпроси, се включени заплатите на работещите по професионални категории и 

квалификационни  групи. От 1992 г. България следва политика на връщане на 

обработваемата земя на земеделските производители. България е изправена пред 

дефицит на квалифицирана работна ръка, особено в икономиката на селските райони. 

Що се отнася до Европейската директива 2002/14/ЕО, Василева заяви, че България е 

включила тази директива в своя Кодекс на труда  още през 2006 г. Тя обясни на 

участниците как българските синдикати провеждат кампания за достъп до получаване 

на информация и за упражняване на правото на информиране и консултиране на 

работниците и служителите като проучват примери за това в старите страни-членки на 

ЕС и как това се случва в българското законодателство. В България има Съвети за 

информиране и консултиране. Тя заяви, че българският Закон дава правото на 

информиране и консултиране чрез представителя по ИиК и чрез синдикатите. 

Служителите могат да бъдат информирани за финансовите условия във фирмите, за 

преструктуриране и съкращения, промяна на работният план и други въпроси, 

свързани с интересите на служителите. През 2007, нормативната уредба по ИиК бе 

представено пред членовете на ФНСЗ, както и бяха проведени обучения на всички 

работници във фирми с над 50 служители, а сега те са представители на работниците 

и служителите за ИиК. Всички елементи, засягащи правото на инфрмиране и 



консултиране на работниците и служителите, са инкорпорирани в колективните 

трудови договори на Федерацията ФНСЗ.  

 

16:10 - 16:50ч. - Работа в групи - Участниците имаха възможност да обсъдят помежду 

си ситуацията на информиране и консултиране в земеделието в Македония и да дадат 

мнението си в писмен вид за положителните и отрицателните аспекти на изпълнението 

на Директивата за ИиК, както и да дадат предложения и препоръки за това, как може 

да се подобри процеса на ИиК между работниците и работодателите в Македония. 

 

16:50 - 17:35ч. - Анализ на Въпросника - Жан-Пиер Клапуш от Réseau Projectives, 

обясни метода за попълването на въпросниците, а също и при дискусиите в работната 

среща. Той заяви отново, че всяка страна е различна и очаква, че конкретните данни, 

събрани от всяка група участници, ще покаже реалното състояние на процеса на ИиК 

на работното място и отношението в селското стопанство. 

 

17:35 - 18:00 - Заключения на семинара 

В края на семинара, Валентина Васильонова обобщи свършената работата и отново 

посочи, че събраните данни от трите работни срещи – национални семинари в 

България, Македония и Румъния -  ще подпомогнат изготвянето на практическите 

национални ръководства / Препоръки за процесите по ИиК и участието на работниците 

и служителите в селското стопанство в трите страни партньорки, както и 

транснационалната Брошура за ИиК в селското стопанство. Тя подчерта, че с 

приключването на този семинар в Скопие, повече от 60 души в Македония, България и 

Румъния бяха информирани и обучени за процедурите по ИиК - както представители 

на синдикатите и работещите, така и на работодателите. Като добър пример тя 

спомена регионалните офиси за обучение на Агростар, където хората, земеделски 

производители и работещи, получават неформално образование, както и подкрепят 

процесите по ИиК наред с други теми. 

4. Край на срещата 

Край на програмата: 18:00ч. 

Финал на срещата: 18:10ч. 

 


